Schoolkrant
oktober ‘19

Jarigen van de maand:

2 : Nelle L1
5 : Jitse K3
7 : Leen L6
10 : Ines K1 , Jeff L6
20 : Ellie L4
26 : Yusa Ali L3 , Nestor L5
27 : Berrin K3
29 : Quinn J K2 , Carmen
30 : Jesper L4

Belangrijke data:
5 : Leesmicroben klas Ann
6 : Leesmicroben klas Britt/Kristie
7 : zwemmen 1e gr
14-15 : Keiheuvel 1e gr
19 : Kiekeboe: De wereld van de strips L4
20 : Op avontuur in Piratenland oudste kleuters
21 : zwemmen 1e gr
27 : forum , kleuterateliers
28 : zwemmen 1e gr.

Klas Nath / Jill

Deze maand hebben we enkele leuke dingen gedaan.
We zijn naar de koeienboerderij geweest van Arno(klas Katia) zijn grootouders.
We hebben gezien hoe de koeien gemolken worden, wat ze eten en we hebben
zelf ook eens mogen proeven van verse melk, MMM!
Aylin is grote zus geworden! Proficiat, het broertje heet Mertan.
Deze maand hebben we Fien haar verjaardag gevierd. Ze was
in de grote vakantie jarig en hebben het nu ook in de klas
gevierd. We hebben gezongen en lekkere pannenkoeken
gekregen.
Net voor de vakantie was het tijd voor een halloweenfeestje.
zijn verkleed naar school gekomen als spookjes, heksen,
duiveltjes en vampieren. Ook hebben we de klas versierd,
pompoensoep gemaakt met alle kleuters en namiddag een
feestje gehad samen met de muizenklas.
Fijne herfstvakantie allemaal!

We

leuk

Klas Katia
In oktober gingen de kleuters van de muizenklas op uitstap naar de koeienboerderij. De
grootouders van Arno waren zo vriendelijk om ons samen met de kikkerklas te
ontvangen.

We namen ook deel aan een wedstrijd van de fabeltjeskrant. Hiervoor maakten we een
moddertaart en gingen we blootsvoets over verschillende ondergronden . We hadden
een eigen blote voetenpad gemaakt in de klas.

Tijdens muzische vorming leerden we verschillende technieken om creatief te zijn.
Bijvoorbeeld: schilderen met een knikker, met waterverf schilderen over kaarsenvet,…
We sloten de maand af met 2 feestjes : de verjaardag van Ines en Halloween.

Klas Ann

Oktober was een super leuke Herfstmaand! Inderdaad, met grote ‘H’ want deze letter
was als 1e aan de beurt voor onze ‘letter van de week’. We leerden over h/H met het
Herfstbos, Huizen, Honing, Handen, Hartjes,… We gingen op dierendag naar het
Wildpark voor een super leuke herfstwandeling tussen de dieren. We vierden de 5de
verjaardag van Jitse en Berrin, proficiat allebei.
We maakten heel wat plannen en contracten en verdienden op vrijdag steeds een leuk
beloningsspel. We sloten deze super leuke maand af met zelfgemaakte pompoensoep en
een Halloweenfeestje in de klas. Nu genieten van een weekje welverdiende rust allemaal ☺

Klas Britt / Kristie
We hebben het gebeuren rond werelddierendag niet zomaar voorbij laten gaan. Een hele week
kregen we bezoek van allerlei soorten huisdieren: hondjes, vissen, een hamster, een naaktkat, een
spin, een konijn, sprinkhanen en wandelende takken. Ook leerden we een lemniscaat ( een 8 op zijn
zij) en maakten we er nadien een konijntje van. We zijn ook al gestart met letters. De kleuters
mochten allerlei verschillende voorwerpen meebrengen die beginnen met de letter ‘huh’ H .

Ook gingen de kleuters van de 3de kindertuin naar het ziekenhuis. Daar namen ze een kijkje in de
onderzoekskamer op de kinderafdeling; verzorgden ze hun knuffel met materialen uit de
dokterstas(een schaar, pleisters, een stethoscoop;..); gingen ze naar de afdeling waar het uniform
van de verpleegsters en dokters gewassen werd; naar de afdeling waar de zieke kinderen lagen; de
eetafdeling ; de afdeling revalidatie waar de zieke mensen gaan sporten om terug fit te worden (na
een operatie…) enz. De kleuters waren onder de indruk en vonden het een hele leuke ervaring!

Klas Kirsten
Oktober was nog maar net begonnen en we deden al meteen, naar aanleiding van
Werelddierendag, een superleuke uitstap naar de dierenarts.
Met ons klasje kijken we regelmatig naar Karrewiet en wat we daar zagen wilden we graag
ook eens proberen: een Tetrixchallenge. Zo gezegd, zo gedaan ☺!
In de maand oktober vierden we de verjaardag van Nelle, ons 1ste jarige klasgenootje.
Met een mooie levenslijn, de verjaardagsstoel en een lekkere traktatie werd het een erg
fijne dag.
Tijdens ‘ de week van het bos ‘ deden we, samen met verschillende lieve ouders, een
kriebeldiertjessafari en een vruchtenonderzoek in ‘ De Maten ‘.
We sloten onze 2de maand ( waar we weer heel wat nieuwe letters en cijfers bijleerden ) af
met een griezelig verkleed Halloweendagje. Een superfijne herfstvakantie allemaal!

Klas Martine / Yves

4 oktober was het Werelddierendag en daarom hadden we dierenronde.
Noemi had haar vogeltje meegebracht, Aulii haar kitten Black en Felix zijn
hond: Luka.
Robin had de dierenkalender van het Natuurhulpcentrum bij.

Helemaal in het teken van dierendag hebben we gewerkt aan ons
project: dierensafari.
De kids hebben een knijperbekje gemaakt voor techniek, een fantasiedier
voor spreken en luisteren, een toneeltje gemaakt, ze schreven een “elfje”
Maar ook weten we dat er verschillende groepen van dieren zijn.
Boerderijdieren, dierentuindieren, bosdieren en natuurlijk ook
kriebelbeestjes in de schooltuin.

Tijdens plannetjestijd hebben de kinderen verschillende creatieve
technieken uitgeprobeerd. Maar ook wiscreaties en taalcreaties.

Klas Marjan

Deze maand was alweer een drukke maand in onze klas. Er stonden veel activiteiten op
het programma. We hebben wafels gebakken om naar het natuurhulpcentrum te
kunnen gaan en we hadden maar liefst 132 euro ingezameld. De week nadien zijn we
dan naar het natuurhulpcentrum geweest. Hier hebben we echt veel bijgeleerd over
verschillende dieren. Vooral het luipaard en de leeuw vonden we heel interessant. We
hebben ook nog deelgenomen aan alles met de bal. Een leuke sportactiviteit
georganiseerd door Moev (bewegen op school). Samen met de klas van Dorien zijn we
op onderzoek gegaan in de Maten. Hier hebben we weer veel ontdekt en gezien in de
natuur. We sloten de laatste week af met een griezelige dag in de klas en een leuke
film. Geniet allemaal van jullie vakantie!

Klas Dorien

Oktober was voor ons een maand vol leuke verrassingsrondes, interessante actuarondes en fijne
uitstapjes. We hebben de Maten bezocht voor ons project rond het bos en dat vonden we allemaal
heel erg fijn. Op zoek naar kriebeldieren, waterdieren, zwammen, sporen en bladeren. Heel actief,
heel ondernemend en ontzettend leuk om te doen! Ook onze actieve middag in het sportcentrum
voor “ alles met de bal” vonden we allemaal heel erg leuk. Ballen groter dan de juf, springplanken
met balletjes en hockey met ringen zijn maar enkele voorbeelden van de leuke activiteiten die voor
ons klaar stonden. De kunsttruck was deze week ook voor onze klas gereserveerd. We mochten
samen met juf Julie tekenen en schilderen. De materialen die we hierbij mochten gebruiken vonden
we heel speciaal! Ook mogen we zeker niet vergeten dat we een nieuwe leerling in onze klas hebben.
Nissa komt ons vergezellen in het derde leerjaar en we zijn super blij met haar! Meer informatie vind
je op onze leuke blog en in onze klaskrant op ons prikbord. Ga ook hier zeker een kijkje nemen!
Fijne vakantie allemaal!

Klas Rabia / Lynn

Dag iedereen! Wat zijn we weer druk bezig geweest in de maand oktober. Terwijl het 5
de leerjaar de kracht van Kaos heeft kunnen breken, leerde het 6 de leerjaar de beruchte
negenproef. Naar aanleiding van Werelddierendag startten we met het project
‘dierenrijk’. De kinderen maakten er leerrijke en mooie posters over. Ook tijdens de
voorstellingen over het menselijk lichaam werden knappe prestaties geleverd.

Er waren in oktober ook twee jarigen in de derde graad. Jeff en Leen mochten de
kaarsjes uitblazen en ze trakteerden op heerlijke soep en wafels. Nog eens een dikke
proficiat!

We wensen alle kinderen en leerkrachten een fijne en welverdiende herfstvakantie!!!!
Op de website van de school “www.freinetonthemove.be” kan je nog meer lezen en
onze mooie foto’s bewonderen.

